
 

 
 

Jeugdclubkampioenschappen RSB en HSB 
categorie A/B en D: zaterdag 27 januari 2018 in Rotterdam 
categorie C en E: zaterdag 10 februari 2018 in Den Haag 

  
Net als in 2016 en 2017 organiseren de Rotterdamse Schaakbond (RSB) en de Haagse 
Schaakbond (HSB) ook in 2018 de regionale jeugdclubkampioenschappen als een 
GEZAMENLIJK toernooi. 
Alle schaakverenigingen die aangesloten zijn bij de RSB of HSB worden uitgenodigd om 
hieraan met een of meer jeugdviertallen deel te nemen. 
Op 27 januari worden de kampioenschappen gespeeld in de A/B- en D-categorieën. Op 10 
februari worden de kampioenschappen gespeeld in de C- en E-categorieën.  
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Jeugdclubkampioenschap categorie A/B : 
(onder voorbehoud van aanmelding van minimaal 4 teams) 

Locatie:  Wolfert Dalton college, Argonautenweg 55, 3054 RP  Rotterdam 
Datum/tijd:  Zaterdag 27 januari 2018, van 10.00-17.30 uur 
Toernooivorm: Enkelvoudige gesloten competitie, aantal ronden en speeltempo 

afhankelijk van het aantal deelnemende teams. 
Deelname: Teams van minimaal 4 jeugdspelers (plus optioneel 1 of 2 wisselspelers) 

van verenigingen aangesloten bij de RSB of HSB. 
 Leeftijd van de deelnemers: geboortejaar 1998 of later. 
Prijzen: Minimaal één beker per team, plus voor elke deelnemer een aandenken. 
Kwalificatie NK: De hoogst geëindigde teams (minimaal één per bond) verdienen het 

recht op deelname aan de Promtieklasse A van de Nederlandse 
Jeugdclubkampioenschappen die najaar 2017 worden gehouden. 

Inschrijfgeld: € 20,= per team, te voldoen aan de speelzaal.  
Meer informatie: Zie de toernooiwebsite: www.JCK-RSB-HSB.nl (ook bereikbaar via de 

websites van de RSB en de HSB). 
 
Jeugdclubkampioenschap categorie D: 

Locatie:  Wolfert Dalton college, Argonautenweg 55, 3054 RP  Rotterdam 
Datum/tijd:  Zaterdag 27 januari 2018, van 10.00-17.30 uur 
Toernooivorm: 7 ronden zwitsers, speeltempo 25 min pppp. 
Deelname: Teams van minimaal 4 jeugdspelers (plus optioneel 1 of 2 wisselspelers) 

van verenigingen aangesloten bij de RSB of HSB. 
 Leeftijd van de deelnemers: geboortejaar 2006 of later. 
Prijzen: Minimaal één beker per team, plus voor elke deelnemer een aandenken. 
Kwalificatie NK: De hoogst geëindigde teams (minimaal één per bond) verdienen het 

recht op deelname aan de Meesterklasse D van de Nederlandse 
Jeugdclubkampioenschappen die najaar 2017 worden gehouden. 

Inschrijfgeld: € 20,= per team, te voldoen aan de speelzaal.  
Meer informatie: Zie de toernooiwebsite: www.JCK-RSB-HSB.nl (ook bereikbaar via de 

websites van de RSB en de HSB). 



 
Jeugdclubkampioenschap categorie C: 

Locatie:  Sportvereniging Kameleon, Veldzicht 20, 2543 RT  Den Haag 
Datum/tijd:  Zaterdag 10 februari 2018, van 10.00-17.30 uur 
Toernooivorm: Zwitsers, speeltempo en aantal ronden afhankelijk van aantal teams 
Deelname: Teams van minimaal 4 jeugdspelers (plus optioneel 1 of 2 wisselspelers) 

van verenigingen aangesloten bij de RSB of HSB. 
 Leeftijd van de deelnemers: geboortejaar 2004 of later. 
Prijzen: Bekers en medailles. 
Kwalificatie NK: De hoogst geëindigde teams (minimaal één per bond) verdienen het 

recht op deelname aan de Meesterklasse C van de Nederlandse 
Jeugdclubkampioenschappen die najaar 2017 worden gehouden. 

Inschrijfgeld: € 20,= per team, te voldoen aan de speelzaal.  
Meer informatie: Zie de toernooiwebsite: www.JCK-RSB-HSB.nl (ook bereikbaar via de 

websites van de RSB en de HSB). 
 

Jeugdclubkampioenschap categorie E: 

Locatie:  Sportvereniging Kameleon, Veldzicht 20, 2543 RT  Den Haag 
Datum/tijd:  Zaterdag 10 februari 2018, van 10.00-17.30 uur 
Toernooivorm: Zwitsers, speeltempo en aantal ronden afhankelijk van aantal teams 
Deelname: Teams van minimaal 4 jeugdspelers (plus optioneel 1 of 2 wisselspelers) 

van verenigingen aangesloten bij de RSB of HSB. 
 Leeftijd van de deelnemers: geboortejaar 2008 of later. 
Prijzen: Bekers en medailles. 
Kwalificatie NK: De hoogst geëindigde teams (minimaal één per bond) verdienen het 

recht op deelname aan de Meesterklasse C van de Nederlandse 
Jeugdclubkampioenschappen die najaar 2017 worden gehouden. 

Inschrijfgeld: € 20,= per team, te voldoen aan de speelzaal.  
Meer informatie: Zie de toernooiwebsite: www.JCK-RSB-HSB.nl (ook bereikbaar via de 

websites van de RSB en de HSB). 
 

Aanmelding voor beide toernooien: per mail aan jeugdleider@messemaker-1847.nl met 
opgave van de volgende gegevens: 

• Verenigingsnaam   

• Verenigingsnummer 

• Categorie (A/B, C, D of E) 

• Aantal teams (per categorie) 

• Namen en KNSB-bondsnummers van de spelers (minimaal 4 per team) 

• Contactpersoon van de vereniging (naam, telefoonnummer en emailadres) 
 

Aanmelding voor cat. A/B en D is mogelijk tot uiterlijk woensdag 24 januari 2018. 
Aanmelding voor cat. C en E is mogelijk tot uiterlijk woensdag 7 februari 2018. 
Om organisatorische redenen is het wenselijk om het aantal teams zo vroeg mogelijk door te 
geven, de namen van de spelers kunnen dan in een later stadium doorgegeven worden. 
Op de toernooiwebsite www.JCK-RSB-HSB.nl zal voortdurend een update gegeven worden 
van de ontvangen aanmeldingen.  
 
 
Namens de organisatie, 
 
Peter Scheeren      Jean-Paul Drenth 
Organisator RSB      Jeugdleider en Organisator HSB 
Tel: 06-20423000      Tel: 06-55851201 
Email: jeugdleider@messemaker-1847.nl  Email: jpdkaissa@gmail.com  


